
Географія 

як наука



Геогра́фія — наука, що вивчає 

географічну оболонку Землі , її 

просторову природну і соціально-

економічну різноманітність, а також 

зв'язки між природним середовищем і 

діяльністю людини.



Географічні знання нагромаджувалися з 

відкриттям нових земель, розвитком торгівлі, 

воєнними походами, мореплавством тощо. 





У період XV—XVII століть в результаті 

великих географічних відкриттів, здійснених 

європейськими мандрівниками і 

мореплавцями, було встановлено контури 

майже всіх материків, досліджено більшу 

частину земної поверхні, одержано багато 

відомостей про раніше невідомі країни.





Географія виникла як опис географічної оболонки Землі, її 

структури та динаміки, взаємодії та розповсюдження у 

просторі окремих компонентів. Декілька тисячоліть пішло на 

становлення фізичної географії і формування підвалин 

класичної географічної науки.



Маринич О. М. Фізична географія України :

підручник : затв. МОН України /

О. М. Маринич , П. Г. Шищенко. – Київ :

Знання, 2005. – 511, [1] с. : іл., карти. –

Бібліогр.: в тексті.



Рельє́ф Украї́ни досить різноманітний. 

На рівнинній території України, що є 

частиною великої Східноєвропейської 

рівнини, чергуються низовини і височини. 

На її заході підносяться гірські пасма 

Українських Карпат. Гірські хребти 

досягають 1700—2000 м.

Байцар А. Л. Фізична географія України : навч.-

метод. посіб. / А. Л. Вайцар ; МОНмолодьспорту

України, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. –

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 353, [1] с. :

табл. – Бібліогр.: с. 352 та в тексті.



Опади розподіляються нерівномірно. 

Середньорічні суми опадів 

зменшуються з заходу і північного 

заходу на південний схід і південь від 

650—600 мм. до 300 мм. Максимум 

опадів припадає на Карпати 

(понад 1500 мм.). 



Говерла – окраса Карпат.

Говерла – найвища точка 

всієї України - 2061 м.



Масляк П. О. Географія України : [навч. 

посіб. для учнів, абітурієнтів, студентів 

та учителів] / П. О. Масляк. – Київ : 

Стафед-2, 2000. – 147, [2] с. : іл., табл. 



Дністрянський М. С. Етногеографія України :

навч. посіб. : рек. МОН України /

М. С. Дністрянський. – Львів : ЛНУ імені Івана

Франка, 2008. – 230, [2] c. : іл., табл. – Бібліогр.:

с. 196–198.



Гришко С. В. Географічне прогнозування : 

навч. посіб. для студ. географ. спец. ВНЗ / 

С. В. Гришко. – Мелітополь : Люкс, 2015. –

123, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 120–123.



Територія України перебуває в 

помірному кліматичному поясі в області 

помірно континентального клімату. 

Гончарова Л. Д. Клімат і загальна циркуляція атмосфери :

навч. посіб. / Гончарова Л. Д., Серга Е. М., Школьний Є. П. ;

МОН України, Одеський держ. екологічний ун-т. – Одеса :

ТЭС, 2005. – 200 с.



Метеорологія з основами кліматології : навч. посіб. для студ.

природничо-географічних ф-тів / МОН України, Уманський

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ін-т природничо-

математичної та технологічної освіти, Природничо-

географічний ф-т, Каф. географії та методики її навчання ;

[уклад. О. І. Ситник]. – Умань : Візаві, 2013. – 193, [1] с. : іл.,

табл. – Бібліогр.: с. 193.



Міщенко З. А. Мікрокліматологія : навчальний

посібник : рек. МОН України / З. А. Міщенко, Г.

В. Ляшенко. – Київ : КНТ, 2007. – 335, [1] с. :

іл., карти. – Бібліогр.: с. 321–328. – Предметний

покажч.: с. 329–332.



Для клімату України характерна часта 

зміна погоди, що пов'язано з 

надходженням циклонів 

(в середньому за рік їх 45) і 

антициклонів (36).

Мислюк О. О. Метеорологія та кліматологія : 

навч. посіб. для студ. природничих спец. ВНЗ / О. 

О. Мислюк. – Київ : Кондор, 2014. – 303, [1] c. : 
іл., карти. – Бібліогр.: с. 301–302. 



Масляк П. О. Рекреаційна географія :

навч. посіб. : рек. МОН України / П.

Масляк. – Київ : Знання, 2008. – 343, [1]

с. – Бібліогр.: с. 342–343.



Скрипник Н. Я. Рекреаційна географія : навч.

посіб. : рек. МОНмолодьспорту України як

підручник для студ. ВНЗ / Скрипник Н. Я.,

Сердюк А. М. – Київ : Центр учбової

літератури, 2013. – 294, [1] c. : табл. – Бібліогр.:

в тексті.



Браславська О. В. Рекреаційна географія :

курс лекцій для студентів-географів

педагогічних ун-тів / О. В. Браславська. –

Умань : Візаві, 2014. – 251, [1] с. : табл.



Дякуємо за увагу!


